
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 3    week 38, 20 september 2019 

 
kalender september / oktober 2018  
maandag 24 september   - groep 7 & 8 voorstelling  
vrijdag 28 september    - groep 5 & 6 voorstelling 
vrijdag 28 september    - koffieochtend 
woensdag 3 oktober    - start Kinderboekenweek “Kom erbij” 
vrijdag 5 oktober    - leerlingen om 12.00u vrij 
donderdag 11 oktober   - Open Les voor ouders “Vreedzame School” 
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober  - herfstvakantie 
maandag 29 oktober    - leerlingen vrij 
 

Groepen 7 en 8 naar “Legends” 
Groep 7 en 8 gaan maandag 24 september naar de 
voorstelling “Legends” in Corrosia. De voorstelling is 
om 13.45u afgelopen, de groepen lopen samen naar 
school vanwaar de kinderen naar huis gaan.   
  
Groepen 5 en 6 naar “Bruno wordt een Superheld”  
Vrijdag 28 september gaan de kinderen van groep 5 
en 6 tijdens schooltijd naar de voorstelling  
“Bruno is een Superheld” in Corrosia. Deze 
voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek.  

 
Juf Mireille van BijzonderJij 
Elke vrijdag is juf Mireille van BijzonderJij een aantal 
uur bij ons op school. In overleg met de intern 
begeleider juf Talien en na toestemming van ouders 
zal juf Mireille met kleine groepjes leerlingen aan het 
werk gaan. We zullen de expertise van Mireille vnl. 
inzetten bij cognitieve ondersteuning van leerlingen.  
 
 
 

Koffieochtend 
Vrijdag 28 september bent u om 08.30u van harte 
welkom voor onze 1e koffieochtend van dit schooljaar.   
 
Donderdag 11 oktober Open Les 
Wij geven donderdagochtend 11 oktober  een Open 
Les . Alle ouders zijn welkom om in de groep van hun 
kind te komen kijken. Het thema van de 1e Open Les 
van dit schooljaar is de Vreedzame School.  
 
Op tijd komen  
Om 08.30u starten de lessen en gaat de voordeur 
dicht. We merken dat (te) veel kinderen na 08.30u 
binnenkomen. Zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind op 
tijd is? Laatkomers verstoren de les die dan al is 
begonnen. Ook de deurbel die na 08.30u een aantal 
keer gaat klinkt luid door de school haalt de aandacht 
van de les. Staat u voor een dichte deur? Belt u dan 
a.u.b. maar 1x aan. U hoort de bel buiten niet, wij 
horen de bel binnen wel. Zodra er iemand beschikbaar 
is, komt diegene de voordeur open doen.     
 
Ruimte op het plein 
Wanneer de leerlingen om 14.00u naar buiten gaan is 
het fijn als de leerkrachten het overzicht kunnen 
bewaren. Helpt u mee door niet bij de voordeur te 
staan, maar wat meer aan de rand van het plein? 
Dank u wel.  
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AKT: er is nog plaats 
We hebben de brief van AKT (extra gym na schooltijd) 
nog een keer afgedrukt in deze nieuwsbrief. Er is nl. 
nog plaats beschikbaar. Fijn gratis sporten!  
Ga naar www.sportiefalmere.nl om uw kind aan te 
melden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe speeltoestellen op het schoolplein 
De houten speeltoestellen op ons schoolplein zijn aan 
vervanging toe. Dat betekent dat ze binnenkort 
verwijderd worden.  
Helaas zijn nieuwe toestellen, maar vooral ook het 
plaatsen en de ondergrond erg duur.  
De gemeente zal wel wat terugplaatsen, maar we 
willen natuurlijk altijd meer dan financieel mogelijk is. 
Met de verkoop van de Veilig Leren Lezen boekjes 
hebben we ca. € 145,00 opgehaald. Dat is een héééél 
klein beginnetje. Hieronder staat een actie van Albert 
Heijn Markenpoort waarmee u voor ons kunt sparen. 
Spaart u mee??  
  

 

Spaart u mee voor de Polderhof bij AH Markenpoort?? 

 
Van 1 oktober t/m 10 november kunt u bij AH Markerpoort vouchers sparen bij elke  

€ 15,00 aan boodschappen. Elke voucher heeft een unieke code die u op een speciale 
website kunt inwisselen. 

  
Op die website kunt u aangeven voor welke school of voor welke vereniging u wilt 

sparen.  
 

AH Markerpoort geeft in totaal € 10.000 weg!!!  
 

Spaart u ook mee voor het schoolplein van de Polderhof????  
 

Er zijn extra punten te verdienen door mee te doen aan de challenges op de 
Facebookpagina van AH Markenpoort.  

 

Houdt u dus straks die website in de gaten!!  
 

 
 
 

http://www.sportiefalmere.nl/
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De leerlingen mogen meedenken over het nieuwe schoolplein 
 

Hier ziet u een impressie van de wensen bij de kleuters 
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